
 

 

Styret JF-P 

Referat fra JF-P’s styremøte nr. 3/18 

Tid: kl. 16-20.00 tirsdag 24.4.18 
Sted: Møterom 1 i Kristian August gate 14 
 
Tilstede: Jørn, Tone, Erlend (til kl 17.05) , Jon-Ole (ikke tilstede under behandling av 36/18) og Tor 
Egil. Fra sekretariatet Eline og Michael. 
 
Meldt forfall: Anne Marie 
 
Referat 
 
33/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
34/18 Godkjenning av referat fra møte nr. 2/2018 
 
Vedtak: 
Referat godkjent. 
 
35/18 Orientering fra Hovedstyret 
 
Jørn redegjorde fra Hovedstyret og om forestående møte: 
Ressursanalyse oppleves lite informativ. 
Finansjuristene aksepteres etablert, men ikke godkjent før behandling av HS. 
Notat om app for å bedre kommunikasjon med medlemmene vil tas opp. 
Innspill om å utvikle dette evt i samarbeid m Akademikerne+ 
 
Vedtak: 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
36/18 Orientering fra Forum, Akademikernes og andre samarbeidsutvalg 
 
Michael orienterte fra forum og utvalg. 
Vedtak: 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
37/18  Økonomi, herunder reversering av tidligere beslutninger 
 



 
Sene utsendelser av invitasjoner til kurs. 
Misnøye over dårlige registerdata og hvor få tillitsvalgte vi har. 
Det bør rettes en innsats mot virksomheter med over 5 tillitsvalgte med tanke på rekruttering av 

tillitsvalgte. 
 
Vedtak: 
Økonomiorienteringen ble tatt til etterretning. 
Tone ønsker protokollført tidligere fremført innsigelse. 
 
Sekretariatet starter forberedelser til kurs for tillitsvalgte i oktober. Mål å rekruttere flere tillitsvalgte. 
Må koordineres m Forum for Privatansatte. 
 
 
38/18 Strategiarbeid og tillitsvalgtsamling på vårparten. 

a) Invitasjonen og påmelding – status og tiltak 

b) Avtale med ekstern prosjektressurs 

c) Inndeling av temaer 

d) Målsetting – grunnlag for styrets forslag til Årsmøtet   

 
Jørn redegjorde for tankene rundt strategisamlingen og eventuell involvering av ekstern ressurs. 
 
Purre på enquête / spørreskjema sendt ut i desember. 
Inndeling av temaer skjer på møte 24.4 og spørreskjemaet som ble sendt ut i desember bør purres 
fra de som ikke har besvart. 
Målsettingen for seminaret er å utvikle styrets innspill til årsmøtet. 
 
Vedtak: 
Styret tok redegjørelsen til etterretning og godkjenner avtale med ekstern ressurs. 
 
 
39/18 Visepresidentutvalget 
 
Styret diskuterte mulig høringsinnspill og ser for seg 4 heltidshonorerte; president og 3 

seksjonsledere. 
 
Vedtak: 
Jørn utarbeider skisse til et høringssvar som utveksles på mail til styret for elektronisk behandling. 
En ukes frist på høringen. 
 
40/18 Muntlig rapport fra valgkomiteen og diskusjon 
 
Jørn redegjorde fra valgkomitéen. 
Neste møte 3. mai. Møte med presidentkandidater 24. mai. 
Hele innstillingen skal være klar 30. juni. 
 
Vedtak: 
Styret tok redegjørelsen til orientering. 
 



 
41/18 Muntlig – status stillingsinstruks seksjonskontakt 
 
Jørn har respondert på utkast uten å få svar tilbake. 
Stillingen hører også hjemme i en strategidiskusjon. 
 
42/18    Verdiundersøkelsen 
 
Vedtak: 
Menon Economics velges. 
Tor Egil fortsetter som prosjektleder og innrømmes inntil 20 nye timer til videre oppfølging av saken. 
Tor Egil og Michael gis fullmakt til å inngå en avtale innen rammen på 700.000. 
 
43/18    Spesialist- og sertifiseringsordning for jurister 
 
Jørn redegjorde for saken. Det er behov for et diskusjonsnotat som grunnlag for saken og det har 
vært rettet en henvendelse om saken til professor Asbjørn Strandbakken  ved UiB, som har 
respondert positivt. Det ble redegjort for den økonomiske rammen. 
Jon Ole spilte inn mht  autorisasjonsmyndighet at fakultetsstyret fra hvert fakultet bør oppnevne 
medlemmene for å sikre uavhengighet. 
 
Vedtak: 
Styret tar til etterretning at Strandbakken får  oppdraget om utarbeidelse av notatet. 
 
44/18 Kommunikasjon og rolleforståelse 
 
Vedtak: 
Ta evt forslag inn i handlingsplanen til det nye styret. 
Bør legges til rette for styresamling like etter valg for god start. Planlegges av avtroppende styre. 
 
45/18 #Metoo – undersøkelsen og eventuell oppfølgning fra seksjonen 
 
Erlend kommenterte saken og JF’s undersøkelse. Det nedslående er at så mange som har vært utsatt 
for seksuell trakassering har endret adferd og ikke kommer til å melde ifra om noe skjer igjen. 
Positivt at det er laget en god modul på JF’s hjemmesider for å hjelpe til med å lage retningslinjer. 
På den annen side er denne ukjent for publikum. 
Bør JF-P foreta seg noe i saken anledning? Dette handler om holdningsendringer.  
Kurs og arrangement i JF’s regi kunne lagt inn noe kort om at man tar avstand fra dette. Det bør 
fremdeles være et tema. 
 
Jon Ole referete fra  #Metoo-arrangementet på Litteraturhuset  som var fullt (Merethe og Else Mc 
Climans holdt innlegg, Curt tilstede). God debatt m innspill fra salen. Kvinnelig partner fra Bahr viste 
liten forståelse for preventive tiltak. 
 
Hva som savnes på JF’s sider er fokus på forebygging. 
Hva med å lage kurs / seminar om forebygging av #Me too på din arbeidsplass? 
 
Vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 



 
Jon Ole vil lage et intervju på et minutt for Facebook. 
 
Sekretariatet undersøker mulighet for å kunne arrangere (Else Leora Mc Climans) et kurs tidlig høst. 
 
 
46/18    Arbeid med forberedelse av vedtektsendringer hhv eget årsmøte og Landsmøtet 
 
Seksjonsvedtektene til eget årsmøte må endres, likeledes vedtektsendringer på landsmøte. 
 
Til neste styremøte i juni bør sekretariatet legge frem forslag til vedtektsendringer slik at disse kan 
justeres. 
 
HS ønsker forslag til  
 
Se frister for vedtektsendringer. 
 
 
47/18    Resultater av vervekampanje 
11 nye medlemmer, ca halvparten fra JF-Privat.  
Tema bør tas opp på strategiseminaret. 
 
Vedtak: 
Resultatene tas til orientering. 
 
48/18 Eventuelt  
 
Jørn vil ta kontakt m valgkomiteen for deltakelse på strategisamling. 
 
Det må gå ut info om at det skal være valg og be om interesse / kandidater. 
 
Det bør vurderes å kjøpe promotering på FB med et eller annet relevant budskap. 
 
 
 


